


A Casa de María Pita é un museo que ten como 
principais obxectivos dar a coñecer a figura da heroína 
coruñesa e facilitar o achegamento histórico en que 
se enmarca a súa vida entre os séculos  XVI e XVII. 
A devandita etapa configúrase como un período de 
gran trascendencia na historia da cidade, que naquela 
altura adquiriu as funcións adminitrativas e militares 
que ían condicionar a súa evolución posterior.

O terreo sobre o que se construíu o museo estaba 
ocupado no século XVI por unha vivenda propiedade 
da familia de María Pita. Na súa orixe, a casa pertenceu 
ao primeiro marido da heroína, Xoán Alonso de Rois, 
que a herdara de súa avoa. Ao morrer o esposo, a casa 
pasou en herdanza á filla do matrimonio, María Alonso 
de Rois, mais exerceu como usufrutuaria a súa  nai e 
titora, María Pita.



A Coruña, unha das poucas cidades de reguendo de Galicia no 
século XVI, foi erixida pola monarquía dos Austrias en praza-
forte, cidade fortaleza no contexto político de enfrontamento 
coas potencias europeas do Atlántico Norte, especialmente 
con Inglaterra, e destinárona consecuentemente a ser a capital 
administrativa do Reino. Os factores decisivos para esta elección 
foron a súa privilexiada situación xeoestratéxica e o seu amplo e 
abrigado porto.

Escudo da Coruña. Comenzos do século 
XVII Museo Arqueolóxico da Coruña.

Plano da cidade e as súas fortificacións.
Juan Santáns y Tapia, 1639.
Arquivo Xeral de Simancas.



A morfoloxía urbana da Coruña nos séculos XVI e XVII amosa 
dous espazos moi diferenciados, case “ dúas cidades”:

A Cidade Alta, amurallada, que correspondía co vello núcleo 
medieval, residencia da fidalguía, dos oficiais da Audiencia, 
dos altos cargos militares e da burguesía enriquecida. 
Nela achábanse as máis relevantes  construcións, tanto os 
edificios institucionais civís como os eclesiásticos.



A Pescadería, que agromou a partir dun pequeno barrio 
mariñeiro, era un arrabalde en continua expansión grazas 
á puxanda da actividade portuaria e malia as ordenanzas 
que intentaban impedir o traspaso de poboación da cidade 
vella cara a ela. Nela residían os pescadores, mariñeiros, 
mercaderes e soldados.

Panorámica da cidade da Coruña.
Pier María Baldi, 1669.

Arquivo Municipal da Coruña.



Durante a segunda metade do século XVI, as relacións entre 
España e Inglaterra volvéronse cada vez máis hostís, até 
chegar ao enfrontamento bélico. A Gran Armada, destinada 
á invasión de Inglaterra en 1588, resultou un completo 
fracaso. Consecuencia inmediata foi a preparación dunha 
contraarmada inglesa integrada por 17.000 homes para 
atacar os portos españois. Á súa fronte estaba Francis 
Drake e o primeiro obxectivo foi o ataque á Coruña.

Retrato de Francis Drake. Arnés do Marqués 
de Cerralbo.



A superioridade de forzas militares do invasor era 
abrumadora. Xa que logo, o fracaso inglés no asalto á cidade 
Alta só se explica pola férrea resistencia de toda a poboación 
refuxiada nela, e singularmente, pola activa participación 
das mulleres. A figura de María Pita converteuse co tempo 
en símbolo deste heroísmo.

Medalla do
III Centenario.



María Pita foi unha muller de extración popular 
que casou catro veces e tivo catro fillos. Os seus 
dous primeiros maridos foron carniceiros. O último, 
Gregorio de Rocamonde, faleceu durante o cerco 
inglés. Co terceiro matrimonio, e sobre todo, co 
derradeiro con Xil Bermúdez de Figueroa, escudeiro 
da Real Audiencia, ascendeu considerablemente no 
estatus social.

Os considerables datos que temos sobre a súa vida 
debémolos en parte ao seu carácter litigante e 
tamén á teimosía coa que reclamou as recompensas 
outorgadas polo rei en recoñecemento do seu papel 
durante o asedio inglés. Morreu en Sigrás parroquia 
de Cambre, en 1643, con máis de 80 anos.



María Pita
Isaac Díaz Pardo, 1946



Casa Museo María Pita
Rúa Ferrarías, 28 
15001 A Coruña

t. (+34) 981 18 98 53

Horario
Martes a sábado: 11 - 13:30 /18 - 20 h. 

domingo e festivos: 12 - 14 h. 
Luns pechado

https://www.facebook.com/museoshistoricoscoruna
https://www.instagram.com/museoshistoricoscoruna
https://twitter.com/museos_H_coruna


